
 
“PROJECTE D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A ESTABLIR 

GUALS I ZONES DE PROHIBICIÓ O RESERVA D'APARCAMENT A INICIATIVA DE 

PARTICULARS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a 
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via 
pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies comercial, d’obres 
i enderrocs, de caràcter exclusiu que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial derivat de l’accés de vehicles a 
través dels béns de domini públic i les reserves als espais d’ús públic per a aparcaments 
exclusius, per a càrrega i descàrrega de mercaderies comercial, d’obres i enderrocs de 
caràcter exclusiu, especificat en les tarifes contingudes en aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 
 

1 Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a 
favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que es beneficiïn, utilitzin o aprofitin 
especialment el domini públic local en benefici particular, conforme als supòsits previstos a 
l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

2 Tindran la consideració de substituts del contribuent, en relació a l’aprofitament constituït per 
les entrades de vehicles a través de les voreres, els propietaris de les finques i locals als que 
donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, 
les quotes sobre els beneficiaris. 

3 Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant 
amb domicili en territori espanyol i comunicar la designació a l’Ajuntament. 

 

Article 4. Responsables i Successors 
 
1 Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2 La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3 Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 

 

Article 5. Quota tributària 

La quota tributària de la taxa vindrà determinada per la superfície ocupada, el temps de 
durada de l’aprofitament i l’activitat desenvolupada, d’acord amb les tarifes següents: 

 
 
 
 



 
Tarifa 1. 
Gestió de llicències de guals permanents i horaris. 
 

Concepte          Taxa 

1. Tramitació i gestió de llicència        34,00 € 

2. Placa identificació de gual        16,00 € 

 

Tarifa 2. 
Entrades de vehicles a través dels béns de domini públic: Guals permanents. 
 

Concepte  Taxa 

1 Fins a 3 metres lineals, a l’any.                                                                   129,60 € 
2 Per cada metre o fracció que excedeixi dels 3 primers metres.                   28,80 € 

 

Tarifa 3. 
Entrades de vehicles a través dels béns de domini públic: Guals horaris 
 

Concepte  Taxa 

1 Fins a tres metres lineals, a l’any. 64,80 € 
2 Per cada metre o fracció que excedeixi dels 3 primers metres. 14,40 € 

 

Tarifa 4. 
Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic emparats en llicència i que comportin la 
prohibició d’estacionament al costat contrari de la calçada davant d'un gual (contragual) 
 

Concepte  Taxa 
1 Fins a 3 m. de longitud de zona de prohibició d'estacionament 

en gual permanent, a l’any . 86,40 € 

2 Per cada metre lineal o fracció que excedeixi dels 3 primers metres 
en gual permanent, a l’any                                                                            19,20 € 

3 Fins a 3 m. de longitud de zona de prohibició d’estacionament 
en gual horari, a l’any 43,20 € 

4 Per cada metre lineal o fracció que excedeixi dels 3 primers metres, 
en gual horari, a l’any 9,60 € 

 

Tarifa 5. 
Reserves d'espais d’ús públic per a càrrega i descàrrega comercial de caràcter exclusiu 

 

Concepte  Taxa 

1 Per l’expedició de llicència de reserves d’estacionament 
exclusives de càrrega i descàrrega, a l’any        34,00 € 

2. Placa identificació de reserva d’estacionament           16,00 € 
 
 
Taxa anual                  Taxa mensual 

3. Zones exclusives de càrrega i descàrrega 
      comercial. Per metre lineal o fracció                     120,00 €   12,00 € 

 

 



 
Tarifa 6 

 

Reserves d'espais d’ús públic per a persones amb mobilitat reduïda de caràcter exclusiu 
amb gual 

 

Concepte  Taxa 

1. Tramitació i gestió de llicència        20,00 € 

2. Placa identificació de reserva d’estacionament  16,00 € 

3. Per plaça, a l’any  43,20 € 

 

Article 6. Coeficients per a guals 

 
La quantia de la taxa dels guals permanents i horaris, es determinarà d’acord amb els següents 

coeficients: 

 

1.a Coeficient del nombre de places d’aparcament. Segons el nombre de places 
d’aparcament a que dóna accés el gual s’aplicaran els següents coeficients per 
determinar la tarifa: 

Nombre de places Coeficient 
1  1 

2 0,95 

3                                                                                                         0,90 

4 o més  0,85 

 
 

1.b Ceficient d’ús de les activitats dels edificis o locals a que donin accés els guals: 

Activitat Coeficient 

 
- Edificis particulars o aparcaments 
individuals o de comunitat de propietaris 1 

- Locals comercials i industrials per a 
la càrrega i descàrrega de mercaderies 1,5 

- Aparcaments lligats a una activitat econòmica                                 
(turística, de restauració, comercial, etc.)        2              

 
 
Article 8. Normes d’aplicació 

 
1 Totes les persones obligades a proveir-se de la llicència gual permanent i horari, d’acord amb 

l’Ordenança, l’han de senyalitzar amb la placa identificativa corresponent, cedida per 
l’Ajuntament, per aquest ús. Quan es tracti de reserves d’estacionament davant d’un gual 
(contragual) i de càrrega i descàrrega hauran de senyalitzar els espais de reserva. 

2 La baixa de la llicència de gual permanent i/o horari, no es concedirà fins que el beneficiari 
de la llicència d’accés a locals o recintes des de la via pública hagi dut a terme la reposició, 
reconstrucció o reparació de la vorera quan deixi d’utilitzar el local, causi baixa com a titular 
de l’activitat que s’hi realitzi o s’alteri la configuració del local de tal manera que impedeixi 
l’accés de vehicles. La baixa en la llicència comportarà el retorn de la placa als serveis 
municipals una vegada hagi estat concedida i requerida pel servei competent. 



 
 

Article 9. Acreditament 

1 La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, 
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada. 

2 Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es 
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local 
regulades a l ’article anterior. 

3 Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense 
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest 
aprofitament. 

4 En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc el primer de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 

 

Article 10. Bonificacions 

No es preveu cap tipus de bonificació. 
 

Article 11. Període impositiu 
1 Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà 

amb aquell determinat en la llicència municipal. 
2 En el moment en que el particular faci la petició d’autorització anual per a reserves d'espais 

d’ús públic per a càrrega i descàrrega comercial o d’obres i enderrocs, de caràcter exclusiu , 
haurà de fer constar expressament la voluntat de mantenir-ho pels anys vinents. La renovació 
de la llicència o pròrroga serà automàtica amb les característiques previstes en la llicència 
inicial. En anys successius rebrà al domicili fiscal del sol·licitant la notificació de pagament de 
la taxa per la renovació. En cas de produir-se canvi de titularitat o característiques de la 
reserva s’haurà de comunicar a l ajuntament i fer el tràmit com una nova llicència. 

3 Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents: 

3.a Quan l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix 
amb l’any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres 
naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el d’inici de l’ocupació o ús del domini 
públic, en els casos de llicències anuals. 
Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre 
de mesos que restin per finalitzar l’any, inclòs el d’inici de l’ocupació o ús del domini 
públic. 

3.b En cas de baixa per cessament en l’aprofitament o ús del domini públic, les 
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell 
en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius 
podran sol·licitar la devolució de la parts de la quota corresponent als trimestres naturals 
que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l’any natural. 
Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables 
per mesos. 

4 Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no 
es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 

Article 12. Règim de declaració i ingrés 
1 La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

1.a Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 



 
1.b Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 

exercicis. 
2 Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o 

aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa. 

3 En els supòsits de sol·licitud, en un mateix acte, de diferents tràmits (agrupats) de guals, la 
taxa de l’apartat 3 contemplada a l’article 5, tarifa 1, Gestió de llicència de guals permanents 
i horaris, s’abonarà l’import d’aquesta taxa com si es tractés d’un únic tràmit. 

4 Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment 
han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de 
la data en què es coneix la variació. 

5 Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament 
de la taxa s’efectuarà durant els dos primers mesos de l’any natural. 

 
Article 14. Infraccions i sancions 

 

Es considerarà una sanció greu amb 1.500€ de multa disposar de plaques identificadores de gual 
o de reserva d’estacionament no autoritzades per l’Ajuntament. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Es deroga l’Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles mitjançant les voreres i les 
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, 
publicada al BOIB número 97 de 7 d’agost de 2018. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

1 .- La present modificació d'ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal posterior a la seva 
aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
2 .- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, 
el present acord provisional, s'exposarà al públic pel termini de trenta dies, a fi que les persones 
interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En 
cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en 
el BOIB el text íntegre de l'ordenança. 
 
El Batle, 
 
 
Lluis Enric Apesteguia Ripoll 


